LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA
ŽIEDO KOMITETO POSĖDŽIO
PROTOKOLAS NR. 2012-05
2012 10 04
Kaunas

Žiedo komiteto posėdis pradėtas 2012.10.02 d. 21.50 val.elektroninėmis ryšio priemonėmis (el.paštu), baigtas
2012.10.04 d. 20.30 val.
Dalyvavo:
Komiteto pirmininkas: Darius Grinbergas
Komiteto nariai: Egidijus Janavičius, Iveta Slaboševičiūtė , Remigiju Venys, Eduardas Jakas, Darius Jonušis.
Taip pat dalyvavo: LASF generalinė sekretorė R.Jakienė ir LASF teisininkas R.Rupkus.
Posėdžio pirmininkas - Darius Grinbergas.
Posėdžio sekretorė - nerenkama.
I. Darbotvarkė
Vienas klausimas:
LASF prezidento 2012-10-01 d. pateikta informacija apie LASF licencijuotų sportininkų dalyvavimą
draudžiamosiose 2012-09-29 d. ‘‘Nemuno žiede’’ surengtose Fast Lap varžybose.
Posėdžio pirmininkas informavo Žiedo komiteto narius apie tai, jog yra gautas iš LASF sąrašas LASF
licencijuotų sportininkų, kurie dalyvavo 2012-09-29 d. ‘‘Nemuno žiede’’ surengtose draudžiamosiose Fast Lap
lenktynėse. Prieš šias varžybas visi LASF licencijuoti sportininkai buvo informuoti apie galimas sankcijas jų
atžvilgiu, jeigu pastarieji dalyvaus šiose varžybose. Taip pat ši informacija buvo patalpinta LASF internetiniame
tinklalapyje. Nežiūrint į tai, dalis LASF licencijuotų sportininkų nepaisė draudimo ir dalyvavo šiose
draudžiamosiose varžybose. LASK 118 str. numato, jog dalyvaujantys draudžiamosiose varžybose asmenys
(pareiškėjai ir vairuotojai LASK 108 str.) yra suspenduojami. Atsižvelgiant į tai, jog pateiktoje LASF prezidento,
bei LASF sekretoriato informacijoje įrodymai yra akivaizdūs ir neginčijami,
Siūloma: Vadovaujantis LASK 58, 59, 118 str. suspenduoti LASF licencijų turėtojų licencijas, pagal pridedamą
LASF sekretoriato sąrašą, iki 2012-12-31 d., t.y. iki jų galiojimo pasibaigimo datos. Apie šį sprendimą
informuoti suspenduotų LASF licencijų savininkus, bei LASF sekretoriatą, dėl licencijų surinkimo.
Balsuota: Už - 5, Prieš - 0, Susilaikė - 1.
Nutarta:
Vadovaujantis LASK 58, 59, 118 str. suspenduoti LASF licencijų turėtojų licencijas, pagal pridedamą
LASF sekretoriato sąrašą, iki 2012-12-31 d., t.y. iki jų galiojimo pasibaigimo datos. Apie šį sprendimą
informuoti suspenduotų LASF licencijų savininkus, bei LASF sekretoriatą, dėl licencijų surinkimo.
Viso protokolo lapų: 1
Pridedama:
1. LASF prezidento G.Furmanavičiaus 2012-10-01 d. raštas Žiedo komitetui.
2. Internetinio dienraščio 15 min. straipsnis apie Fast Lap 2012-09-29 d. varžybas ‘‘Nemuno žiede’’.
3. LASF sekretoriato sąrašas LASF licencijų turėtojų dalyvavusių 2012-09-29 d. ‘‘Nemuno žiede’’ surengtose
draudžiamosiose Fast Lap lenktynėse .

Posėdžio pirmininkas

D.Grinbergas

